Naam organisatie

De Taalsector

Afkorting
Website

https://www.detaalsector.be
https://www.languagesector.eu

Contact

info@detaalsector.be

Werkgebied – regio

Geen geografische of taalgrenzen

Werkgebied – thema

Samengevat is de taalsector de branche van iedereen die met taal- of sterk taalgerelateerde zaken zijn
brood verdient (en zichzelf als deel uitmakend van de taalsector ziet). Taal is de gemeenschappelijke
noemer. Waarde creëren met taal is de gedeelde ambitie.

OVER DE DOELEN
Doelen van de organisatie
(reden, noden van het werkveld…)

De rol van De Taalsector in de taalsector is om maximaal bij te dragen aan de collectieve ambitie
van de sector (= zoveel mogelijk waarde creëren met taal). Dat doen we door te werken aan een
(duurzaam) sterke en slimme taalsector (in een taalbewuste samenleving).

Doelniveau (hoger onderwijs,
voortgezet onderwijs…)

/

Doelpubliek (docenten, leerkrachten,
beleidsmedewerkers…)

Onze voornaamste stakeholders (met een groot belang bij een goed werkende taalsector en
met een relatief grote invloed / macht):
• alle taalprofessionals, taalondernemers, taalondernemingen en taalgerelateerde organisaties in
de taalsector,
• verenigingen, netwerken en community’s in de taalsector
• bestuurders van verenigingen, managers van netwerken en community’s in de taalsector
(belangenbehartigers).
(Voor meer stakeholders, zie visiedocument “Het DNA van de taalsector / De Taalsector”

Meer info over de ‘leden’ en structuur
(bv. individuen, instellingen…)

•Leden hebben een individueel of organisatielidmaatschap. Wie lid is van de community of practice
heeft niet alleen toegang tot de website, maar ook tot het hele kennis- en kennissennetwerk van
De Taalsector.
• Bereik: ruim 10.000 keer per maand komen taalprofessionals uit alle hoeken van de taalsector
inspiratie halen op De Taalsector Online, op zoek naar betrouwbare informatie en kennis over wat er
reilt en zeilt in de taalsector, ook en vooral over de grenzen van hun eigen sectorsegment heen.
• De Taalsector is ook Europees actief (zie The Language Sector website).

Deze informatie werd voorgesteld op de ontmoetingsdag voor taalorganisatie van 3 juni 2020.

OVER DE ACTIVITEITEN
Huidige speerpunten

De Taalsector werkt aan een sterke en slimme taalsector…
1. door een slimme community of practice te creëren
a. taalondernemers en -professionals over het muurtje van hun eigen segment laten kijken en
elkaar inspireren door relevante informatie, kennis en ervaringen met elkaar te delen.
b. meer verbinding en samenwerking binnen de taalsector bewerkstelligen (synergieën)
c. de innovatiekracht binnen de sector bevorderen
d. inzetten op verjonging
e. toetreding tot de sector ‘slimmer’ maken
2. door te werken aan een sterke taalsector
a. de zichtbaarheid van de sector als brand bevorderen bij alle stakeholders
b. de behartiging van binnen de taalsector gedeelde belangen opnemen, waaronder:
i. gelijk speelveld voor alle actoren helpen creëren
ii. positieve houdingen tegenover (het belang van) taal, vreemde talen, meertaligheid,
taaldiversiteit bevorderen
iii. h et maatschappelijk, economisch, politiek en cultureel belang van professioneel taalwerk en
de waarde van de taalberoepen promoten
iv. bijdragen aan krachtige visies op taal en taalonderwijs in de samenleving
c. het belang promoten van:
i. meer en beter taalbewustzijn
ii. meer en betere taalcompetentie(s)
iii. meer en betere taaldiversiteit
d. de aantrekkingskracht van de sector als werkgever bevorderen
e. noodzakelijke normen en standaarden helpen creëren en promoten

Soorten activiteiten
(overleg, bijscholing…)

Websites, nieuwsbrieven, workshops, informatiesessies, adviesmiddagen, rondetafels enz.

Belangrijke vaste activiteiten
(jaarlijkse studiedag, adviesrapport…)

Jaarlijks event: LIA’s (Language Industry Awards, in 2020 afgelast wegens corona)

Belangrijke publicaties of materialen

Download het visiedocument Het DNA van de taalsector / De Taalsector

Deze informatie werd voorgesteld op de ontmoetingsdag voor taalorganisatie van 3 juni 2020.

